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REPUBLIKA E KOSOVËS                                                       KOMUNA E LIPJANIT 

              REPUBLIKA KOSOVA                                                               OPŠTINA LIPLJAN 

   REPUBLIK OF KOSOVO                                                   MUNICIPALITY OF LIPJAN 

          ____________________________________________________________________ 

 

 

DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT 

 

 

 

 

    Gjatë muajit Prill në Drejtoratin për Kulturë, Rini dhe Sport janë realizuar detyra dhe obligime, si dhe 

aktivitete që dalin nga Ligji për Vetëqeverisjen Lokale, ligjet tjera sektoriale, udhëzimet, urdhëresat, statuti 

dhe rregulloret tjera komunale.   

Në raportimet javore e kemi paraqitur përafersisht punën e drejtoratit.   

 

 

 

 

 

 

Datë: 10.05.2019 

References:  

Për : z. Imri Ahmeti - Kryetar i Komunës së Lipjanit 

Kopje : z. Fauz Xhemjali -  Nënkryetar i Komunës 

 z. Lulzim Qerimi – Nënkryetar për Komunitete 

 Arkiven 

Nga:  Bekim Shabani  - Drejtor i Drejtoratit për Kulturë, Rini dhe Sport 

Lënda: RAPORT --  Mujor --  Prill -  2019 
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Aktivitetet gjatë muajit Prill  2019 

 Kemi bërë raportin mujor Mars 2019,  

 Gjatë gjithë kohës kemi bashkëpunuar me klubet sportive për të nënshkruar kontratat mbi 

subvencionimin e klubeve sportive mes Komunës së Lipjanit gjegjësisht DKRS-së, dhe klubeve 

sportive, ku janë mbështetur financiarisht klubet sportive nga Komuna e Lipjanit,ku të njejtat janë 

procesuar më tutje. 

 Kemi patur takim me KVRL-në ku është biseduar rreth realizimit të projekteve të tyre gjatë këtij 

viti. 

 Kemi bërë përgaditjen dhe organizimin e aktivitetit të Akademisë Përkujtimore të Martirëve me 15 

Prill me rastin 20 vjetorit të rënies së martirëve të komunës së Lipjanit, e cila është mbajtur nën 

përkujdesjen e kryetarit të Komunës së Lipjanit z. Imri Ahmeti, e cila akademi është mbajtur në 

Qendrën Kulturore “Tahir Sinani”në Lipjan. 

 Kemi organizuar dhe bërë homazhe pran varresave dhe memorialeve të martirëve dhe dëshmoreve 

të komunës së Lipjanit, Sllovi, Akllap, Tërbuc, Ribar i Vogël, Blinaj, dhe Hallaq i Vogël,  

 Biblioteka e qytetit është pasuruar me lektyr shkollore në vlerë prej 1.000.00€, sasi 560 copë, nga 

një donacion nga ministria e Kulturës, ku në bashkëpunim me DKRS-në, janë përzgjedhur edhe 

titujt e lektyrave. 

 Kemi hapur thirrjen publike për aplikim për formimin e komisionit nga anëtaret e shoqërsië civile 

dhe ekspertit siq këkohet sipas Rregullores mbi Kriteret, Standartet dhe Procedurat e Financimit 

Publik të OJQ-ve, 

 Kemi bërë kërkese në prokurim për zhvillim të procedurave të prokurimit për përzgjedhje të 

operaratorit ekonomik për shërbim me paisje bina dhe zërim për manifestime dhe organizime të 

Komunës së Lipjanit, 

 Është procesuar më tutje për prokurim projekti me titullun: Ndërtimi i Sallës së Sporteve në Kraishtë,  

 Takim dhe realizim të provave me grupin e fëmijeve të Lipjanit të cilet do të na përfaqësojnë ne 

festivalin në Fush-Arrëz, të Republikës së Shqipërisë, i cili do të mbahet më 18-19 Maj 2019. 

 Komisioni i caktuar me vendim të kryetarit për shqyrtimin e aplikacioneve të subvencionimit të Ojq-

ve Kulturore dhe Rinore ka patur disa takim pune ku kanë shqyrtuar këto aplikacione, sipas 

Rregullores mbi Kriteret, Standartet dhe Procedurat e Financimit Publik të OJQ-ve, 

 Sektori i arkivit ka vazhduar me vendosjen e dokumentacionit arkivore të fondit të komitetit komunal 

Lipjan ku janë vendosur kuti arkivore me material të ndryshme rreth 94 kuti, që përfshijnë periudhën 

e vitit 1962 deri vitin 1989. 

 Me kërkesë drejtorit të shkollës “Adem Gllavica” kemi bërë përgaditjen e pranim dorëzimit të 

lëndeve arkivore nga shkolla përkatëse tek arkivi i qytetit të lëndeve mbi 30 vite. 

  

 

AKTIVITETET NË IMPLEMENTIM E SIPËR-- Të përshkruhen në detaje aktivitetet që janë në 

implementim e sipër për muajin raportues. 

 

 Pranimi, shqyrtimi dhe arkivimi i lëndëve, 

 Sektori i Arkivit është duke ju ofruar shërbime palëve sipas kërkesave të tyre, 

 Biblioteka ofron sherbime konform kompetencave dhe kapacitetit të saj, 

 Qendra sportive në Lipjan ka vazhduar punën sipas orarit të zakonshëm. 

 Qendra Rinore në Magure është duke punuar sipas orarit. 
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Në vazhdim paraqesim  raportin në  formën tabelare: 

 

1. ZGJIDHJA E LËNDËVE NË PROCEDURË ADMINISTRATIVE TË PRANUARA NGA PALËT  

 

Tabela-1, -- Pasqyra totale e lëndëve të pranuara nga palët 

 

Gjithsejt Të Aprovuara Të Refuzuara Në Proces Të Pazgjidhura 

1 1 0 0 - 

 

Tabela- 2, --  Kërkesa të parashtruara për Arkivin Komunal – Lipjan 

Kërkesat e 

parashtruara 

Të realizuara Numri i dokumenteve të 

lëshuara(kopje nga 

Arkivi) 

Në proces Vërejtje : 

Te hyrat: 

7       8                55    0 27.50€ 

 

Tabela- 3, -- Raport për Biblotekën e Qytetit në Lipjan 

     Vendi  Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te 

rinj 

Përpunim i librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

Sektori për 

fëmijë 

241 293 92 47 278 

Sektori për 

të rritur 

30 25 32 - 808 

 

 

Tabela- 4, -- Raport për Biblotekën në Gadime  

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te rinj Përpunim I librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

142 167 26 0 0 

 

 

Tabela- 5, -- Raport për Biblotekën në Shalë 

Libra në 

huazim  

Libra të 

kthyera 

Lexues te rinj Përpunim i librit  Lexus në  sallën e 

leximit 

90 91 13 0 0 

 

                                                                                    


